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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve leefscholers,

 Woensdag 2 mei 2012: geen school
voor kinderen – Pedagogische
studiedag
 Donderdag 3 mei om 20u00:
leefgroepvergadering GWP voor de
ouders van de stokstaartjes en
gekko's
 Maandag 7 mei 2012
brainstorm trapfiets leefschoolfeest
 Donderdag 10 mei 2012:
Scholengordel
 21, 22 en 23 mei 2012: GWP
stokstaartjes en Gekko's
 Woensdag 23 mei 2012: SVS
Wielertrofee Gent
 Zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.
 Donderdag 21 juni 2012: K2 op
medische onderzoek in groepjes
 Dinsdag 26 juni 2012: Oudercontact
 Donderdag 28 juni 2012: Proclamatie

Buiten is het nat, koud en stormachtig.
Maar niet in de leefschool. Daar hangt de lente in de lucht.
Er wordt geplant en gezaaid en vol ongeduld kijken we elke dag of er
al iets groeit …
Ook de zesdes maken zich klaar om uit te vliegen.
Veel leesplezier en geniet van het lange weekend!
Dikke zoen,
Els

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Het derde en laatste trimester zijn we fijn gestart met 3 schelpjes
erbij. Silas (broer van Adha), Tess en Jurre (broer van Marik en
Stan): jullie zijn erg welkom in ons klasje, we hebben al veel plezier
gehad met jullie!
Daarnaast heeft Lieve (de stagiaire kinderverzorger) één hoek in
onze klas moeten verbeteren en koos ze voor de boekenhoek.
Dank je wel lieve Lieve! Misschien zag je ook dat de slaaphoek in de
klas veranderd is? Als je iemand kent die voor ons één houten
gordijnrail kan aanpassen en verhangen, wil je hem/haar dan aub
een duwtje richting schelpjesklas geven? Dan kunnen we de hoek
helemaal afwerken!
Volgende week staat helemaal in het teken van de lente. We gaan
zaaien en planten en volop op ontdekking in de leefschooltuin en ik
hoorde dat de cavia's volgende week zullen komen en dat we
misschien heel even een lammetje op bezoek zullen krijgen.
Spannende en fijne vooruitzichten dus!
Tot volgende week,
Katrijn.
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MENU
 Donderdag 3 mei:
soep + gevulde kalkoenrollade met
ananas/perzik/besjes en
dennenappeltjes + dessert
 Vrijdag 4 mei
soep + rundshamburger met
stoverijsaus en sla/tomaat en
gebakken aardappelen + dessert
 Maandag 7 mei:
soep + spaghetti bolognaise met
gemalen kaas
 Dinsdag 8 mei
soep + groentenburger/
gevogelteworst met groene boontjes
en aardappelen
 Donderdag 10 mei:
soep + trioblanquette met
champignons en wortel/pastinaakslaatje en frieten + dessert
 Vrijdag 11mei
soep + vleesbrood met saus en
schorseneren en
kruidenposteleinboter en
aardappelen + dessert
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Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Deze week hiep hiep hoera voor Mirre en Lotje die elk 5 jaar geworden zijn. In de ene klas lekkere
chocoladecake en in de andere klas verse pannenkoeken. Dikke proficiat meisjes.
Tijdens onze projectwerking hebben we reeds veel weetjes vergaard uit de meegebrachte boeken. Er
werden ook reeds bloemen en groenten gezaaid. We proefden van paardebloemetjesconfituur en deze
werd door alle kleuters lekker en zoet bevonden. Wist je dat ons Fleur ‘bloem’ betekent in het Frans?
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag allemaal,
Ons nieuw project is "Hoe maak je een animatiefilm?"
Vrijdag gaan de stokstaartjes en de gekko's op het forum een rap over Reinaert de vos zingen.
We gaan zaadjes planten en over de planten leren.
En we hebben veel toetsen.
Daaag de stokstaartjes.
Iedereen die zaadjes van bloemen of groenten, en plantjes met of zonder bloemen over heeft, mag die ons
altijd bezorgen.
We willen graag binnen en buiten van alles planten en zaaien om zo te leren over de planten en de bloemen
(en hopen zo ook onze vensterbanken wat op te fleuren). Ook plantenbakken en bloempotten (groot en
klein) zijn welkom).
Alvast bedankt !
de Stokstaartjes en juf Leen

Leefschoolfeest: eerste oproep
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Leefgroep 5 | Feniksen
De koorts voor het middelbaar stijgt stilaan bij niveau zes. De afgelopen 2 weken stonden in het teken van
de praktische proeven in de OVSG-reeks. Vorige week sloegen ze aan het kokkerellen en maakten ze
heerlijke desserts, waarvan ze ook nog een receptenfiche met foto's moeten opstellen. Deze week was het
al kunst wat de klok sloeg. Na beschouwingen over kunstwerken was het hun beurt een creatieve impressie
van een werk naar keuze te maken. Maar dat is niet alles.
Voor de paasvakantie kwam Astrid van het CLB haarfijn uit de doeken doen hoe dat middelbaar onderwijs
is opgebouwd en wat er belangrijk is bij het maken van een keuze. Dinsdag gingen we dan in het KA
Zottegem proeven hoe een dag in het middelbaar eruit ziet, inclusief lessen natuurwetenschappen,
techniek en Latijn of plastische opvoeding. Een heerlijke maaltijd en een uurtje sportles sloten ons bezoek
aan het atheneum af. Enkele foto's geven een idee van wat we daar deden.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag beste flashboemlezertjes,
deze week was het een drukke week voor N5. Vrijdagnamiddag waren we journalist voor 1 dag en moesten
we een zwerfvuilanalyse maken. Sommigen namen interviews af, anderen maakten een fotoreportage en
nog anderen noteerden en telden alles wat we vonden in de Keiberg, de Groenweg en het Dorp.
Maandag deden we mee aan de zwerfvuilactie van Ilva en ruimden we -gewapend met handschoenen,
grijpertjes, fluohesjes en vuilzakken- de schoolomgeving op.
Dinsdagvoormiddag gingen we naar een toneel over drugs en in de namiddag maakten we een creatieve
reportage van onze zwerfvuilanalyses.
Verder hebben we ook het forum voorbereid. Hopelijk hebben jullie er van genoten.
We hebben ook een klasmascotte. Die mag elke dag bij iemand logeren.
Groetjes van Runa en Yuna
N6 maakte donderdag, vrijdag en maandag OVSG-proeven over kunst. Dinsdag zijn we naar het Atheneum
in Zottegem geweest. We hebben daar een paar proeflessen gekregen en lekkere frietjes gegeten.
Donderdag en vrijdag hebben we verder gewerkt rond drugspreventie.
Groetjes van Florian

Zedenleer
Dank u !
Langs deze weg wil ik graag alle helpende handen, die ver of dichtbij hulp boden, bedanken voor hun
bijdrage aan het Lentefeest!!!
Wie foto's van het lentefeest heeft mag die steeds aan mij doorgeven.
Juf Ellen
Een dikke proficiat aan alle feestelingen die hun lentefeest hebben gedaan!!!
Juf Ellen
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Onze a f fi c he s zi j n ve r k ri jg baa r.
Heb je nog plaats aan je raam, in je auto,… om een leefschoolaffiche op te hangen stuur dan snel een
mailtje naar het secretariaat of Martine.
Deze wordt dan via je kind meegegeven.

Gra ti s v e r f v oo r de s c h ool .
Onze school neemt deel aan een actie van Levis (verf). Dit houdt in dat als een ouder of een sympathisant
deze verf koopt, er per aangekochte liter 1 m² aan de school wordt geschonken. Bij aankoop ontvang je
hiervoor een code om je te registreren op de site http://dekleurrijksteschool.be/basisschool-40.
Er zijn een aantal leerkrachten die graag met deze verf hun klas wensen op te frissen.
Dus hoe meer mensen verf kopen en aan onze school schenken, hoe meer kleur in onze leefschool.
Dank voor uw medewerking.

Nie t ve rg e te n :
Woensdag 2 mei is er geen school voor de kinderen. Er is wel een studiedag voor de leerkrachten rond leren
leren en regels en afspraken naleven.
Martine Vande Moortele

MOS- Greenteam
Zwe rf vui l mak ke lij k i n de h an d te ho u de n! ?
Zwerfvuil voorkomen is een zaak voor iedereen. Belangrijk is een elementaire ingesteldheid: hoe minder
afval je koopt, des te minder moet je achteraf ook kwijt zien te raken. Onmisbaar zijn vervolgens een paar
vaste reflexen: vooruitdenken, systeempjes om afval bij te houden tot je het ergens kwijt kunt volgens de
regels van de kunst. En een beetje consequent zijn helpt ook: wie een vol blikje kan meezeulen, moet dat
ook met een leeg kunnen…

Goe d be g i n…
Geef je kinderen zo weinig mogelijk (potentieel) afval mee. Scholen zijn niet meteen bronnen van zwerfvuil
- hoewel er toch het één en ander rondslingert op ons schoolterrein -, maar als kinderen van jongsaf
afvalloos of minstens afvalarm leren leven, is de kans groter dat ze later niet klakkeloos ten prooi vallen aan
het 'gemakzuchtig alternatief'. Dus: brooddoos i.p.v. aluminiumfolie of andere wegwerp; de goeie ouwe
drinkbus of een plastic beker met schroefdeksel; als tussendoortje fruit (of groenten) of een koek in een
koekendoos i.p.v. versnaperingen in wegwerpverpakking. De school zul je alvast niet horen klagen…
Ook ouderen kun je opvoeden! Probeer je omgeving ervan te overtuigen geen snoepwikkels,
sigarettenpeuken of ander afval op de grond te gooien (en geef zelf het goede voorbeeld).
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Afval kan op verschillende manieren gaan
'zwerven', maar het doet dat hoogst zelden uit
zichzelf.
Met andere woorden: het ligt altijd wel aan de
mens. Meestal aan diens gemakzucht, soms
helaas aan kwaad opzet. ' Als ik er maar vanaf
ben' is de drijfveer, maar de gevolgen zijn niet
min: onveiligheid (glasscherven…), ongedierte,
lelijkheid, de menskracht van onze
onderhoudsmensen om de boel op te ruimen…

Help jij ook een handje om ons
schoolterrein afvalvrij te houden?
Je kan altijd terecht in de afvalstraat,
waar je je afval juist kan sorteren!
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